Nya WA-regler från 2015-04-01
Bok 2:
8.2.1.3

Taveluppsättning:



40 cm tavlor skall placeras fyra per tavelunderlag i kvadratform;
20 cm tavlor skall placeras 12 per tavelunderlag i fyra kolumner om tre (se bild 11 på
nästa sida);
60 cm tavlor: på märkta ronder rekommenderas att två 60 cm tavlor sätts upp. De skall
i så fall sitta bredvid varandra på samma höjd.
20 cm och 40 cm tavlor får valfritt vinklas på butten förutsatt att det klart
framgår vilken tavla skytten ska skjuta på.




I punkt två står idag fyra vertikala kolumner, men ordet vertikala utgår.

9.1.1.5

För små djurfigurer (grupp 4) skall arrangören placera två bredvid varandra. Skytten till
vänster skall skjuta på det vänstra målet och skytten till höger skall skjuta på det högra målet.


9.1.1.7.3

För alla andra djurfigurer, (grupp 1, 2 och 3), får arrangören valfritt ställa upp
två mål.

3D-målen kan indelas i grupper efter storleken på 11/10/8-ringen.
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
11/10/8-ring > 250 mm 201 – 250 mm 150 – 200 mm < 150 mm
Röd påle
Mål ur alla grupper placeras på 10 – 45 m
Blå påle
Mål ur alla grupper placeras på 5 – 30 m
4 – 8 mål ur varje grupp skall användas i banan

Bok 3:
11.1.10.1

inkluderar …. Även tillåtna är gummilemdämpare (limb savers). ….
Rubberized limb dampers

11.3.3

Ingen del av skyttens utrustning får ha någon form av camouflagefärger.
Gäller från 2016

20.1.1

Under tävling vid Olympiska Spel, Världsmästerskap och världscuptävlingar skall
tävlande och lagledare på skjutfältet bära sportklädsel.





21.4.5

Alla medlemmar ….
Inga denimjeans, kamouflagekläder eller -utrustning eller säckiga / alltför
stora byxor / shorts får bäras på tävlingsfältet.
….
Gäller från 2016

Om det inte finns tillräckligt många W1-damer vid en para-Archerytävling,
skall deltagande W1-damer ingå i en W1-klass där damer och herrar tävlar
mot varandra.

Bok 4:
22.4.1

Vilken bågtyp som helst får användas …..
Bågen enligt beskrivningen ovan måste vara ren, med undantag för en pilhylla
enligt 22.4.3.1, och fri från utskjutande delar, sikten eller siktmärken, märken
eller fläckar eller laminerade delar (i siktfönstret) som kan användas vid siktning.

22.4.2.2

Strängdämpare är tillåtna under förutsättning att de placeras minst 30 cm
från nockläget.

22.4.3.1

Pilhyllan får vara en enkel fastlimmad standardpilhylla av plast, en fjäderhylla
(feather rest) sådan den levereras av tillverkaren eller så kan bågens klack
användas. Den får i så fall kläs med valfritt material (endast den horisontella
delen). Siktfönstrets vertikala del får skyddas av material som inte går högre
upp än 10 mm över pilen, och inte får vara tjockare än 3 mm, mätt från
siktfönstret mot materialets kant. Ingen annan form av pilhylla får användas.

22.5.1

Långbågen skall överensstämma med den traditionella formen av långbåge
(eller en amerikansk flatbåge), och ska ha en sådan lemkonstruktion att när
bågen är uppsträngad får strängen inte röra vid någon annan del av bågen än
strängnockarna. Bågen får vara delbar i två delar, med båda delarna ungefär
lika långa (vilket innebär att delningen skall ske vid greppet eller pilhyllan),
den får tillverkas av valfritt material eller kombinationer av material. Formen
på greppet (endast själva handgreppet) är fri. Centerskjutande båge är tillåten.
Bågen skall vara fri från utskjutande delar, sikten eller siktmärken, märken eller
fläckar eller laminerade delar (i siktfönstret) som kan användas vid siktning.

22.5.3

Pilhylla. Om bågen har en utskuren klack får den användas som pilhylla och den får
kläs (täckas) med valfritt material (endast den horisontella delen). Siktfönstrets
vertikala del får skyddas av material som inte går högre upp än 10 mm över
pilen, och inte får vara tjockare än 3 mm, mätt från siktfönstret mot
materialets kant.

23.1.3

I fält och 3D skall varje skjutplats ha en skjutpåle eller ett märke med plats för
minst två skyttar. I 3D-ronder skall varje skjutplats ha två skjutpålar om inte
förhållandena bara medger en. Avståndet mellan pålarna skall vara en meter. Om
två skyttar skjuter samtidigt skall skytten med lägst startnummer skjuta från den
vänstra pålen (eller från vänster sida av pålen om det bara finns en) och skytten
med högst startnummer skall skjuta från den högra pålen.

23.2.1

Skyttar skall vänta väl bakom skyttarna vid skjutpålen om de inte assisterar med
pilobservation eller skuggning. Skuggning i finalronder är tillåten endast om
domaren anser att det är nödvändigt.

24.9

I semifinalrond, när en domare följer gruppen, skall denne starta och stoppa
skjutningen med muntliga kommandon (”gå” för att starta och ”stopp” när
skjuttiden är slut).
 I fältrond och 3D-rond visar domaren ett gult kort som varning när 30
sekunder återstår av de två minuterna.
 …...

28.2.6

I händelse av bländande solsken får skyddande skuggning med en skärm av storlek
motsvarande A4 (eller letter), cirka 30 x 20 cm, utföras av någon medlem i gruppen
eller av arrangören. Ingen skuggning tillåts i finalronder, om inte domaren anser
att det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

33.1

…..
Full laguniform, som inte får innebära denimjeans, vid lagronder och
medaljmatcher. Kamouflagemönster på kläder och utrustning är inte tillåtet,
liksom alltför stora och säckiga byxor.

